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ρυθμßζουν την κορδιαγγειακÞ οντοχÞ μαs,
το εßδοs των μυßΚþν ινþν, τον τρüπο

που μααβολιζουμε το θρεπτικü συστο-

#ι
Υ1

τικÜ, οκüμα και το πüσο ισχυρü εßνοι το
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Κüθε χρüνο ξεηερνüs τον εουτü σου κοι
φτüνειs οκüμα nιo μακριü. Δεν Ýχει κομßο
σημοσßο με noιo üθλημα οσχολεßσοι, ον
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κßνητρü μοs γιο üσκηση, Σε συνδυοσμü
με εξοτομικευμÝνη -σýμφωνο πλÝον με
το DNA μαs- διοτροφÞ, προσορμοσμÝνο

οτιs ιδιαßτερεs ονüγκεs μοs περιβüΜον,
mental coaching κοι σýγχρονο εξοηλισμü,
επ

ιτυγχüνονται δρομοτι κÝs βελτιþσειs

στην ονθρþπινη οπüδοση.

Γενεατþ. ττοοπüιττση και
αθλητιιý «hüδοοr,

σοι γιο Ολυμπιακοýs. Σημασßο Ýχει νο
εßσαι uyιÞs, δυνοτÞ και νο οποδßδειs οτο

Εßναι ηλÝον οηοδεδειγμÝνο ηωs το DNA
υγü,Ýεßνα επηρεüσει θαικü Þ αρνητικü
J ^_
τÝ οθλητικÝs ικονüτητεs. Το γονßδιο
καθορ(ουν τη δýναμß μοs, το μÝγεθοs

μÝγιστο. Η αλÞθειο εναι πωs το üριο, αν
υπüρχουν, τηs ονθρþπινηs οηüδοσηs

των μυþν καιτη σýνθεση των μýιΚþν
ινþν, το ονοερüβιο κοτþφλι (AD, τη χω-

κÜθε χρüνο φαßνααι νο διοφοροποιοý-

ρητικüτητα των ηνευμüνων, την ευελιξßο

το κüνειs εροσιτεχνικü Þ ηροαοιμÜζε-

νται. Τη στιγμÞ ηου βλÝηουμε Ýνο

νÝο

ρεκüρ κοι σκεφτüμοοτε πωs δεν ηüει
üΜο, Ýρχαοι κüιοιοs üMos και μαs ακυρþνει. Πoιos θα μποροýσενα φαντοστεß
πωs οι υπερμοραθþνιοι, το «lron Μαη»
τρßαθλο και τα ΠρωτοθλÞμοτο 24 ωρþν
θο Þτον ηλÝον κüτι συνηθισμÝνο;

Ποτοτ παρÜγοιτεs
απο1 ειþ_ι]ουß, fi περιορßζουι
την αποδοση;

κοι, σε künoιo βαθμü, την οντοχÞ.
Το πρωτοηοριακü τεστ διοτροφογενω-
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γονιδιακοýs δεßκτεs, βοηθü τον qθλητÞ νο

γνωρφι ηþs το γονßδιü του ρυθμßζουν με
τρüπο μονοδικü το μαοβολισμü του, την
οερüβιü του ικονüτητα, τιs διοτροφικÝs
του απαιτÞσειs, το κßνητρü του γιο üθληση, την ανοχÞ του στον πüνο, την οπüδοσÞ του, τον κßνδυνο τραυμοτισμοý, κοθþs

ΙÝχασε ποΜü οπü ουτÜ ηου γνþριξs
Ýωs σÞμερα. Κοθþs εξελßσσαοι η

και üΜεs παρομÝτρουs που μποροýν νο
τον βοηθÞσουν νο τροφεß ευφυÝοτερο,
νο ηροηονηθεß nιo σκληρü, σε ηερßητωση

επιστÞμη, ολοÝνο κοι περισσüτερεs

τρουμοτισμοý νο οναρρþσει τοχýτερο κοι

μελÝτεs κατολÞγουν οτο συμπÝρασμα
πωs τα σημερινü üρια στην οντοχÞ και την

τελικü νο οηοδþσει καλυιερο.

οπüδοση κοθορßφντοι σε μεγüλο βοθμü
οπü το DNA μοs. Εßναι δηλοδÞ γρομμÝνα στο γονßδιü μοs.¸τσι, ειδικü γονßδιο

ΑυτÞ η νÝα εηιοτÞμη δεν εναι φτιογμÝνη
μüνο για υπεροθλητÝs. Προορßζααι γιο

κοθÝνον οπü εμüs που επιθυμεß Ýνο υγιÝs, δυνοτü κορμß σÞμερο και γιο πüντο.
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